Referat af Generalforsamling i Rødovre Dansevenner
Torsdag den 18.marts 2021 kl.19:00
Generalforsamlingen blev afholdt online på Zoom.
Der var 4 fremmødte fra foreningen, heraf 3 fra bestyrelsen, samt en gæst
(revisor), i alt 5 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Anna Kirkegaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig varslet. Der var 4 fremmødte fra foreningen, heraf
3 fra bestyrelsen, samt en gæst (revisor).
2. Valg af referent: Birgitte Glifberg (formand)
3. Valg af stemmetællere: Lene Søndergaard og Jonna Glifberg
4. Bestyrelsens beretning fremlægges ved formanden - til debat og godkendelse
(Bilag 1):
Formand, Birgitte Glifberg, redegjorde kort for beretningen og fortalte at der i
den forgangne periode havde været en særligt fokus på at få gang i
danseaktiviteter og håndtering af corona og forsamlingsforbud. Formanden
takkede bestyrelsen, revisor Gitte Møller og Kira Glifberg for godt arbejde. Hun
takkede også de fremmødte for at være med på generalforsamlingen, og at Anna
Kirkegaard stillede sig til rådighed som dirigent.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskab for 01.03.20-28.02.21 fremlægges ved kasserer - til debat og
godkendelse (Bilag 2):
Kasserer, Jonna Glifberg, gennemgik regnskabet. I regnskabet indgår et tilskud på
10.000kr. som er tilskud fra Rødovre Kommune til at afholde Nytårsbal 2021 i
januar eller alternativt mindre lokale danseballer i 2021, hvis det ikke er muligt at
gennemføre Nytårsballet p.g.a. corona. Der er pt. 18 medlemmer i foreningen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Budget for 01.03.21-28.02.22 fremlægges ved kasserer – til orientering og debat
(Bilag 3):
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Kasserer, Jonna Glifberg, gennemgik budgettet baseret på en fastholdelse af
kontingent på 75 kr. Med de planlagte workshop og afholdelse af Nytårsbal 2022,
forventer vi et overskud, når regnskabsåret er afsluttet 28.februar 2022. Alt er
selvfølgelig afhængig af corona restriktioner og yderligere genåbning/nedlukning i
løbet af året.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag.
- Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter §5, stk.3 (Bilag 4) til:
§5, stk.3 ”Foreningens midler opbevares i ”Arbejdernes Landsbank”, Tårnvej 221,
2610 Rødovre. Kassereren kan selvstændigt stå for overførsler via netbank.
VISA-Dankort udstedes til foreningens kasserer. Kassererens og formandens eget
udlæg skal dog fremsendes til den anden godkender, som skal godkende
overførsel/betaling.
Kasserer og formand er begge fuldmagtshavere til foreningens konto”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 75 kr. årligt – til debat og
godkendelse.
Motivation: Kontingent skal ikke være dyrere, end at alle har råd til at være med.
Kontingentbeløbet blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og -suppleant.
- Valg af formand for 2 år (genvalg i 2023) – Birgitte Glifberg genopstiller
Birgitte Glifberg blev enstemmigt valgt.
- Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (genvalg i 2023) – Leo Skytte genopstiller
Leo Skytte blev enstemmigt valgt.
- Valg af suppleant for 1 år (genvalg i 2022) – Kira Glifberg genopstiller
Kira Glifberg blev enstemmigt valgt.
10. Valg af revisor (genvalg i 2022) – Gitte Møller genopstiller
Gitte Møller blev enstemmigt valgt.
11. Eventuelt.
Jonna Glifberg orienterede kort om, at hun har repræsenteret Rødovre
Dansevenner på Rødovre Kommunes Bæredygtighedslab 4.marts 2021. Formålet
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med vores deltagelse var at arbejde for at få Sommerdans under åben himmel til
Rødovre i 2022. Det var en positiv oplevelse at deltage.
Der var en drøftelse, om vi evt. kunne arbejde med at arrangere danseworkshops
udenfor i tilfælde af, det fortsat er svært at afholde danseworkshops indenfor
p.g.a. forsamlingsforbud og corona-restiktioner. Vi higer alle efter at danse. Tina
Jensen har en soundbox, så vi mangler bare et sted at danse, afklaring af
deltagerbetaling, og så er vi klar.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen blev ophævet
kl.19:50.

___________________
Anna Kirkegaard
Dirigent

___________________
Birgitte Glifberg
Referent
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